
JAARREKENING 2020 – Historische Vereniging OUD GORCUM 

Inkomsten
De inkomsten uit contributies zijn in 2020 € 14.750 (605 betalende leden, contributie € 25 per jaar, nieuwe 
leden betalen naar rato)
Andere inkomsten zijn:
– donaties €   1.250
– opbrengsten lezingen, jaarboeken enz. €   1.642
– niet te innen contributies 2019 €     -318 
Het totaal van de inkomsten in 2020 is €  17.324.

Uitgaven
De publicaties van 2020 zijn: 
– jaarboek 2020-1 Lieve Ida, brieven uit de hongerwinter
– jaarboek 2020-2 De geplaagde stad
– Vrijheid (Gorcumse literatuurprijs)
Het jaarboek 2020-1 drukt volledig op de uitgaven, het jaarboek 2020-2 voor 50%. De andere 50% is betaald
uit de reserve Publicaties.
Vrijheid is voor 100% betaald uit de reserve Publicaties. 
Ondanks de inzet van deze reserve, blijven de publicaties de grootste uitgavepost in 2020: € 7.188.
Andere uitgaven zijn:
– lezingen, bijeenkomsten, streaming €   3.668
– vrijwilligers €      590
– communicatie* en promotie €   5.652
– bestuur, administratie, verzekering €   1.121

* drukwerk, verzendkosten, internet enz.
Het totaal van de uitgaven in 2020 is €  18.219.

Tekort
De uitgaven zijn in 2020 hoger dan de inkomsten, daarom is er een tekort van € 895.
In de begroting 2020 is uitgegaan van een tekort van € 475. 
Het hogere tekort is vooral een gevolg van de gewijzigde programmering, extra maatregelen enz. i.v.m. 
Corona.
Voorgesteld wordt om het tekort van € 895 te verrekenen met het eigen vermogen.

Bezittingen
Deze post bestaat uit voorraden en automatisering (geactiveerd). Het saldo is in 2020 gedaald door 
vermindering van de voorraad van Gorcum oude prenten nieuwe verhalen (verkopen).

Vorderingen
De banksaldi (betaal- en spaarrekeningen samen) bedragen per 31 december 2020  € 144.940.    
Bij debiteuren staat op 31 december 2020 een bedrag van € 1.769 open voor in de laatste twee maanden 
van  2020 verkochte boeken aan boekhandels e.d.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is in 2020 met € 1.020 gedaald, een gevolg van nagekomen lasten uit vorige boekjaren.
(€ 1.020)

Bestemmingsreserves
De grootste reserve is die voor Collecties (€ 115.720). Aan deze reserve is in 2020 € 6.619 onttrokken voor  
uitbreiding van de collectie en € 1.250 toegevoegd door de verkoop van stukken uit de collectie.
Verder is het voordelig saldo 2019 (€  932), dat in eerste instantie toegevoegd was aan deze reserve, later 
overgeboekt naar de bestemmingsreserve Publicaties
De nieuwe reserve Publicaties is in 2020 ingezet voor extra of bijzondere uitgaven: Vrijheid en De geplaagde
stad, samen € 8.280. De reserve is gevoed met de opbrengsten van Gorcum oude prenten nieuwe verhalen.
Daarnaast zijn in 2020 de saldi van twee niet meer functionele reserves toegevoegd (Jubileum en 
Digitalisering). 
De reserve Vesting is bedoeld om uitgaven en inkomsten van de werkgroep Vesting langjarig te egaliseren. 
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Resultatenrekening 2020

Omschrijving Uitgaven Inkomsten

Publicaties: jaarboek en De Geplaagde Stad €    7.188
Lezingen, bijeenkomsten, streamen enz. €    3.668
Vrijwilligers €       590
Communicatie en promotie €    5.652
Bestuur, administratie, verzekering €    1.121

Ontvangen contributies €   14.750
Ontvangen donaties €     1.250
Opbrengsten lezingen, jaarboeken enz. €      1.642
Niet te innen contributies 2019 €    318 -/- 

TEKORT 2020 €      895

TOTALEN €   18.219 € 18.219

Begin- en eindbalans 2020

Bezittingen en vorderingen per 1 jan 2020 per 31 dec 2020

Voorraden €     11.822 €     5.084

Bank €  148.840 €  144.940
Debiteuren €      3.742 €      1.769

 
Tekort 2020 €          895

TOTALEN €   164.404  €   152.688

Reserves en schulden per 1 jan 2020 per 31 dec 2020

Eigen vermogen €    27.380 €    26.360

Reserve Collectie €  122.021 €  115.720
Reserve Publicaties €      1.902 €      6.525
Reserve Jubileum €     3.980
Reserve Digitalisering €      2.504
Reserve Vesting €     1.337 €      1.731

Crediteuren en vooruitontvangen €     5.280 €     2.352

TOTALEN €   164.404 €   152.688
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